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השבוע במאקרו 

 
נבלמה הירידה בשיעור האבטלה "הרחב" במחצית השנייה של חודש נובמבר 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( פרסמה 
את נתוני סקרי כוח האדם לחודש נובמבר )חודשי 
ודו-שבועי(. הנתונים כוללים התייחסות לשיעור 
האבטלה על-פי ההגדרה הסטנדרטית )השיעור 
ה"רגיל"( וכן על-פי הגדרה כוללת יותר )השיעור 
ה"רחב"(. יש לציין כי שיעור האבטלה ה"רחב" 
מספק תמונה מקיפה יותר באשר להיקף אי-

התעסוקה במשק בעת הזו, בניגוד לשיעור 
האבטלה ה"רגיל", מטעמים של הגדרות והכללות. 
על כן הניתוח יתמקד בנתוני האבטלה בהגדרה 
הרחבה )נתונים מקוריים, שאינם מנוכים 
מהשפעות של עונתיות(. נציין שהשיעור ה"רחב" 
כולל את הבלתי מועסקים, כמו גם עובדים 
שהוצאו לחל"ת, עובדים שפוטרו עקב משבר 
הקורונה וכן לא משתתפים בכוח העבודה )שלא 
פוטרו בהשפעת המשבר או שלא עבדו כלל בעבר( 
שמעוניינים לעבוד, אך לא חיפשו עבודה בחודש 

האחרון עקב המשבר.  

כפי שניתן לראות בתרשים המצורף, במחצית השנייה של חודש נובמבר נבלמה מגמת הירידה בשיעור האבטלה ה"רחב" מאז החל 
תהליך היציאה מהסגר השני. שיעור האבטלה ה"רחב" נותר על 14.6%, שהם כ-600 אלף מובטלים, זאת לעומת שיעור אבטלה 
"רחב" של כ-12% )כ-500 אלף מובטלים( בתקופה שבין הסגרים, ופחות מ-4% )כ-150 אלף מובטלים( ערב המשבר. התפתחות זו, 
מצביעה על כך ששוק העבודה מתקשה להתאושש מהשפעות המשבר. זאת, על רקע מספר גורמים, ביניהם: העובדה שרמת 
הפעילות של המשק בעת הנוכחית נמוכה בהשוואה לתקופה בין הסגרים – 84% באוקטובר לעומת כ-95% )לפי אומדני בנק 
ישראל(; כמו כן, מספר המשרות הפנויות ירד בחדות עקב משבר הקורונה )בדגש על ענפי המסעדות, פנאי ואירוח, אשר עדיין 
כפופים להגבלות חמורות על הפעילות(, ועל אף שעלה מעט בחודשים האחרונים, נותר נמוך משמעותית לעומת הרמה ערב המשבר 
– כ-60 אלף משרות בנובמבר לעומת כ-100 אלף משרות בפברואר )נתוני הלמ"ס, מנוכי עונתיות(. משמע יחס של כ-10 מובטלים 
למשרה, לעומת יחס של פחות ממובטל אחד למשרה בחודש פברואר. מצב זה הוביל לעלייה במספר המובטלים לפרק זמן ממושך, 
אשר מתקשים לחזור למעגל העבודה, זאת בדגש על עובדים המועסקים בענפים בעלי שכר נמוך מהממוצע. לפי אומדני בנק ישראל, 
מספר המובטלים )בהגדרה הרחבה( מעל 16 שבועות התייצב מאמצע 2020 על כ-200 אלף מובטלים, זאת לעומת כ-30 אלף מובטלים 
בחודש מרץ השנה. ממצאים אלה, מדגישים את תהליך ההתאוששות האיטי של שוק העבודה מההשפעות השליליות של משבר 

הקורונה. 

לסיכום, אנו מעריכים כי שיעור האבטלה לא צפוי לחזור בשנים הקרובות לרמה בה הוא היה ערב המשבר. בהקשר זה, נציין כי 
ניכרת לאחרונה עלייה משמעותית יחסית בהיקף "התחלואה הפעילה" בישראל ולכן לא מן הנמנע שיוטלו בקרוב צעדים מגבילים 
חדשים, אשר עלולים להכביד על שוק העבודה. בהקשר זה, נציין כי מהלך ההתחסנות שהחל בעת האחרונה צפוי לתרום לתהליך 
ההתאוששות, אך לא באופן מיידי. להערכתנו, מסה קריטית של מחוסנים )רוב האוכלוסייה(, בעולם המפותח ובישראל, תושג רק 
במהלך המחצית השנייה של 2021. במקביל, הפעילות הכלכלית תמשיך להתנהל לצד הקורונה, עם היתרון של צבירת הידע והניסיון 
מהחודשים האחרונים שעשוי לסייע בהמשך. לאור האמור, ולנוכח התמיכה הממשלתית במובטלים שעשויה להימשך אל מעבר 
למחצית הראשונה של 2021, נראה כי שיעור האבטלה ה"רחב", צפוי להישאר ברמה גבוהה יחסית בחלקה הראשון של שנת 2021, 

לכל הפחות. 

על אף שהירידה בתמ"ג של ישראל הייתה מתונה בהשוואה בינלאומית, הפגיעה בצריכה הפרטית בולטת לשלילה 

פרסום הלמ"ס באשר לאיכות החיים בישראל במהלך מגפת הקורונה )אשר מבוסס על סקרים(, מספק אינדיקציה לפגיעה של 
המשבר במצבם של משקי הבית. הפרסום סוקר מספר מדדים להערכת איכות החיים במגוון תחומים, כגון: רמת חיים חומרית, 
תעסוקה, מצב כלכלי, אמון בממשלה, בריאות ועוד. חלק מהמדדים הינם ייחודים לתקופת המשבר, ואת חלקם ניתן להשוות 

  .OECD-לשנים קודמות. כמו כן, חלק מהמדדים משווים את המצב בישראל לעומת מדינות נבחרות מה

הממצאים מלמדים על הידרדרות באמון הציבור בממשלה לאורך המשבר, אולם האמון בתפקוד מערכת הבריאות )קופות חולים 
ובתי חולים( גבוה יחסית. במקביל, הממצאים מצביעים על הרעה בביטחון התעסוקתי של משקי הבית, אשר באה לידי ביטוי, בין 
היתר, בעליית שיעור האבטלה הממושכת )מובטלים למעלה משישה חודשים כאחוז מתוך סך הבלתי מועסקים( ל-26.5% 
באוקטובר לעומת 17.4% בשנת 2019. כמו כן, בחודש נובמבר 42.2% מהמשיבים דיווחו על החמרה במצבם הכלכלי. עם זאת, יש 
לציין שמרבית העבודות שפורסמו עד כה מצביעות על פגיעה משמעותית יותר של משבר הקורונה בעשירוני ההכנסה הנמוכים 
יותר. לאור האמור, הצריכה לנפש ירדה בחדות בשני הרביעים הראשונים של 2020 )לרמה הנמוכה ביותר מזה עשור( אך התאוששה 

ברביע השלישי, עד לרמה הדומה לזו של הרביע השני של 2015. 
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הפגיעה החמורה של משבר הקורונה במצבם הכלכלי 
של משקי הבית בולטת גם בהשוואה בינלאומית. כפי 
שניתן לראות בתרשים, הירידה בתוצר המקומי 
בשלושת הרביעים הראשונים של השנה )לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד( הייתה נמוכה ביחס 
למרבית מדינות ה-OECD. אולם, ישראל בולטת 
לשלילה במידת הפגיעה של משבר הקורונה בצריכה 
הפרטית, זאת על אף התמיכה הממשלתית 
במובטלים ובעצמאיים. ממצא זה, הוא בין היתר, 
תוצאה של יצוא טכנולגי בהיקף נרחב, שהמשיך 
להתרחב, לצד צמיחה של סוגים אחרים של יצוא 
)מתחום הסחורות(, לצד המשך פיתוח והפעלת תחום 
הגז הטבעי, גורמים אשר תרמו לצמיחת התוצר על 
אף הפגיעה הניכרת בצריכה הפרטית. במקביל, היבוא 
לישראל הצטמצם משמעותית ותרם לגידול בתוצר 
)משקל גדול יותר של הביקושים הופנה לתוצרת 
מקומית חלף יבוא(. כלומר, בזמן שרכיבי תוצר 
אחרים תרמו לצמיחה, הצריכה הפרטית )שמהווה כ-

55% מהתוצר( ירדה בחדות. 

באשר לרביע הרביעי של 2020, הצריכה הפרטית הושפעה לרעה מהסגר השני, אולם לאחר היציאה מהסגר, בעיקר במהלך חודש 
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נובמבר, הצריכה הייתה במגמת עלייה, אשר נבלמה בעת האחרונה. בחינה של ההוצאה בכרטיסי אשראי, על-פי נתוני בנק ישראל 
)ניתוח של נתונים יומיים ללא ניכוי עונתיות, ממוצע נע דו-שבועי(, מלמדת כי היקף הרכישות )ביחס לתחילת ינואר 2020( ב-22.12 
היה גבוה בכ-14% לעומת הרמה ערב משבר הקורונה. זאת, על רקע גידול )בהשוואה לתחילת השנה( בפעילות הרכישות של מוצרי 
ריהוט, חשמל וביגוד וכן רכישות ברשתות המזון. ביתר הענפים רמת הפעילות עדיין נמוכה בהשוואה לרמה ערב פרוץ משבר 
הקורונה, כאשר ענפי התיירות מסעדות ופנאי ממשיכים לבלוט לשלילה. במבט קדימה, החמרה של ההגבלות על הפעילות )ובפרט 

בטלת סגר כללי( צפויה להוביל לירידה ברכישות בכרטיסי אשראי בדומה לנעשה בתקופות סגר קודמות. 

הפגיעה של משבר הקורונה עד כה באה לידי ביטוי בעיקר בקצב הבנייה ובגמר הבנייה  

נתוני הלמ"ס מלמדים כי היקף התחלות הבנייה 
ברביע השלישי של 2020 עמד על כ-12 אלף דירות 
)נתונים מנוכי עונתיות(. בארבעת הרביעים האחרונים 
הסתכמו ההתחלות בכ-50.9 אלף דירות, נתון נמוך 
בהשוואה לתקופות קודמות, ואף נמוך מרף הבנייה 
המינימלי הדרוש למשק, אשר מוערך על-ידינו בכ-55 
אלף דירות. עם זאת, נציין שהיקף התחלות הבנייה 
עשוי להתברר בהמשך כגבוה יותר, לאור הנטייה של 

הנתונים להתעדכן כלפי מעלה. 

היקף גמר הבנייה עמד על כ-9.6 אלף דירות ברביע 
השלישי של השנה, והסתכם בכ-46.3 אלף דירות בלבד 
בשנה האחרונה. כפי שניתן לראות בתרשים, מדובר 
בהיקף גמר בנייה נמוך משמעותית )הנמוך ביותר מ-

2016( בהשוואה לתקופות קודמות וכן בהשוואה 
לצרכי המשק. לאור זאת, נראה כי שנת 2020 תהיה 

שנה של החרפת המחסור בדירות מוכנות למסירה. 

התפתחות זו, משקפת, בין היתר, את הקשיים בפעילות ענף הבינוי בצל משבר הקורונה, על אף שהוחרג והוגדר כענף משק חיוני. 
משום שיש צורך בנוכחות פיזית של עובדים, המחסור בעובדים מורגש לנוכח ההגבלות על כניסה של עובדים זרים לישראל, הגבלות 
תנועה, חובת בידוד וכדומה. השיבושים בפעילות ענף הבינוי משתקפים גם בנתוני ההשקעות בבנייה למגורים שמצויים ברמה 
נמוכה, זאת על אף העלייה ברביע השלישי, וכן בהתארכות משך הבנייה לשיא של 31 חודשים בשלושת הרביעים הראשונים של 

2020 לעומת 29.5 ב-2019. העיכוב בתהליכי הבנייה משתקף גם בהיקף הבנייה הפעילה שהגיע לשיא של כ-123.7 אלף דירות. 

לסיכום, נראה שמשבר הקורונה עד כה פגע בעיקר בקצב הבנייה ובגמר הבנייה ופחות בהתחלות ובהיתרי הבנייה. במבט קדימה, 
נראה שבטווח הקצר הירידה המשמעותית בהיצע הדירות שבנייתן הסתיימה, לצד הביקוש שמתאושש ועולה, צפויים לתרום 
להיווצרותם של לחצי ביקוש שעשויים לתמוך בעליית מחירים. התאוששות הביקוש חלה על רקע הפגיעה המתונה יותר של משבר 
הקורונה בחתכי האוכלוסייה שפעילים בשוק הדיור )עשירוני ההכנסה הגבוהים יותר( וגם עקב חזרתם של ציבור המשקיעים לשוק 
הדיור, בין היתר, הודות להפחתת מס הרכישה בסוף חודש יולי השנה. כמו כן, כוונת בנק ישראל להקל על מגבלת המשכנתאות 

במסלול פריים, עשויה לתרום לעליית הביקוש לדיור, לכשהתקנה תיכנס לתוקף. 
 כתב: יניב בר 

לתגובות, הערות והארות: ניתן לפנות לאיל רז, ראש ענף כלכלה, בנק לאומי 
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